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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 
 

Nr. 1352/2  prot.                                                                              Tiranë, më  21.12.2021 

 

V E N D I M 

 

 
Nr. 250 , datë  21. 12 . 2021  

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar1, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi2 mori në 

shqyrtim ankesën me nr. 127 Regj., datë 12.07.2021, e subjektit N. Z, kundër: Qendrës 

Shëndetësore Qesarat3 dhe Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale 

Vlorë, me pretendimin e diskriminimit për shkak të “moshës4” dhe “aftësisë së kufizuar”5. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas indicieve të marra. 

Subjekti ankues, N. Z është me profesion infermier, dhe prej 32 vitesh ushtron profesionin pranë 

Qendrës Shëndetësore Qesarat, Tepelenë. 

Që prej vitit 1986 është trajtuar me statusin e invalidit të punës, dhe si rezultat i posedimit të këtij 

statusi ai punon me orar të reduktuar, 2 orë pune në ditë më pak se norma e përcaktuar.  

 

                                                           
1 Në vijim do t’i referohemi me akronimin LMD. 
2 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD. 
3 Hequr dorë nga pretendimet kundrejt këtij subjekti, në seancën dëgjimore të datës 08.10.2021 (referuar procesverbalit të 
seancës dëgjimore). 
4 Referuar të dhënave të Kartës së Identitetit, subjekti ankues është i datëlindjes 15.05.1964. 
5 Referuar të dhënave të dokumentacionit mjekësor të depozituar pranë KMD-së, rezulton se ankuesi është invalid pune, me 
shkallë invaliditeti të pjesshëm. 
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Nëpërmjet Urdhrit nr. 128, datë 06.04.2021 të Operatorit të Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, të 

Dejtorisë Rajonale Vlorë, ankuesi është transferuar nga Qendra Shëndetësore Qesarat në 

Qendrën Shëndetësore Lutfinjë, për të cilën shprehet se është rreth 50 km larg vendbanimit të tij.  

 

Ai nuk është dakordësuar me këtë transferim, pasi bazuar në largësinë në të cilën ndodhet 

Qendra Shëndetësore Lutfinjë, e ka të pamundur lëvizjen në këtë distancë, për shkak të 

sëmundjes. I ndodhur nën trysni dhe pamundësi zgjedhjeje, ka pranuar këtë transferim edhe për 

shkak të situatës së tij familjare, pasi përkujdeset për babain 90 vjeç, si dhe vëllain me 

prapambetje të thellë mendore, i cili është nën kujdestarinë e bashkëshortes së tij. 

 

Ankuesi është shprehur se ai është zëvendësuar me një punonjëse, infermiere tjetër, e cila nuk ka 

eksperiencën e tij në punë. 

Po ashtu, ankuesi ka pretenduar se i është refuzuar leja vjetore, duke u shprehur se i është bërë 

presion të pranojë transferimin, në mënyrë që t’i miratohet leja vjetore dhe pas momentit të 

transferimit të tij, i kanë miratuar vetëm gjysmën e lejes vjetore. 

 

Në përfundim, ankuesi ka pretenduar se nëpërmjet transferimit, është vënë në pozita 

diskriminuese pikërisht për shkak të aftësisë së kufizuar dhe moshës së tij, duke mos marrë në 

konsideratë kontributin e tij për 32 vite punë, si dhe ka kërkuar nga Komisioneri të ndalohet 

diskriminimi ndaj tij, duke e rikthyer në vendin e mëparshëm të punës, në Qendrën Shëndetësore 

Qesarat. 

 

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar 

përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare 

ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin 

seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e 

kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 7 i LMD-së6, të ndryshuar, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim ose mosveprim i 

autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët 

publikë apo privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi 

personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata 

                                                           
6 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të ndryshuar. 
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ndodhen në rrethana të njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe 

personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe c të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen zbatimit dhe respektimit të 

parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 1049/1 prot., datë 14.07.2021 Komisioneri ka njoftuar dhe i ka 

kërkuar parashtrime, subjekteve kundër të cilave është paraqitur ankimimi: Qendrës 

Shëndetësore Qesarat (QSHQ) dhe Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, 

Drejtoria Rajonale,  (DROSHKSH) Vlorë, lidhur me pretendimin e subjektit ankues7.  

 

                                                           

- 7 Kopje të dosjes personale të subjektit ankues.  

- Kopje të kontratave individuale të ankuesit.  

- Kopje të akteve të vlerësimit të performancës së ankuesit nga ana e punëdhënësit, nëse ka, si dhe të masave disiplinore 

të dhëna ndaj tij, nëse ka. 

- Kopje të procedurës së ndjekur nga ana e  Qendrës Shëndetësore Qesarat dhe Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit 

Shëndetësor, Drejtoria Rajonale, Vlorë, lidhur me tranferimin e ankuesit nga Qendra Shëndetësore Qesarat Në atë të 

Lutfinjës. 

- Nëse ankuesi e ka kundërshtuar këtë transferim, kopje të akteve shkresore dhe praktikës së ndjekur lidhur me kthim 

përgjigjet tuaja, si dhe masat e ndërmarra prej jush për zgjidhjen e kësaj problematike. 

- A është emëruar ndonjë punonjës, infermier tjetër në pozicionin që mbante ankuesi?  

- Nëse po, kopje të procedurës së ndjekur për emërimin e tij/saj, si dhe kopje të dosjes së tij/saj personale. 

- Kopje e strukturës së Qendrës Shëndetësore Qesarat, ku të evidentohet numri i punonjësve infermierë, arsimi i tyre, 

vitet e ushtrimit të profesionit për secilin, kualifikime të ndryshme, masa disiplinore, etj. 

- Informacion nëse ankuesi është ankuar apo kërkuar t’i ulet volumi i punës gjatë 3 viteve të fundit. Nëse po, kopje të 
akteve dhe praktikës së mbajtur nga ana juaj. 

- Informacion sa është numri i transferimeve të punonjësve infermierë, gjatë 2 viteve të fundit, nga Qëndra Shëndetësore 

Qesarat drejt qendrave të tjera, si dhe dhe kopje e procedurës së ndjekur për secilin rast, duke specifikuar edhe arseyet 

apo nevojën e krijuar për këto transferime. 

- Informacion nëse ankuesi është ankuar për diskriminim tek punëdhënësi. Nëse po, kopje të procedurës së ndjekur nga 

ana juaj si dhe të masave të marra për rregullimin e situatës. 

- Informacion nëse ankuesi është ankuar në gjykatë lidhur me transferimin e tij nga puna. Nëse po, kopje të akteve 

(kërkesë-padi dhe vendim gjykate, nëse ka). 

- Informacion dhe parashtrime lidhur me pretendimin e ankuesit për mohim të dhënies së lejes së planifikuar vjetore, si 

dhe më pas për miratimin e gjysmës së saj.  

- Kopje të lejeve vjetore të miratuara, për punonjësit e Qendrës Shëndetësore Qesarat, për vitin 2021.  

- Sa leje vjetore të planifikuara, 4-javore, janë miratuar nga Qendra Shëndetësore Qesarat, kopje të praktikava të 

mbajtura, nëse ka të tilla. 
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Në vijim, QSHQ dhe DROSHKSH Vlorë, kanë njohur Komisionerin me parashtrimet e tyre, si 

dhe kanë bashkëlidhur dokumentacion në cilësi prove.  

 Nëpërmjet shkresës me nr. 63 prot., datë 29.07.2021, QSHQ, ka njohur Komisionerin 

lidhur me qëndrimin e saj, duke cituar se:  

 

“Bazuar në Statutin e Qendrës Shëndetësore, dhe në Urdhrin e brendshëm me nr. 389, datë 

07.05.2019, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, QSH-ja është e detyruar të 

zbatojë të gjitha urdhrat e ardhur nga DROSHKSH Vlorë, dhe për rrjedhojë QSHQ, nuk ka 

kompetenca për transferime personeli, pasi janë kompetencë e DROSHKSH Vlorë. 

Ndërsa, lidhur me pretendimin e ankuesit për refuzim të lejes vjetore, ju sqarojmë se personi nuk 

ka paraqitur kërkesën me shkrim për lejen, sipas nenit 7, të kontratës individuale dhe për shkak 

të urdhrit të transferimit, dhe e ka përfituar këtë leje në QSH ku është transferuar”. 

 Nëpërmjet shkresës me nr. 2373/1 prot., datë 29.07.2021, DROSHKSH, ka njohur 

Komisionerin lidhur me qëndrimin e saj, duke cituar se:  

 

“…N. Z u transferua në kuadër të një mirëmenaxhimi të burimeve njerëzore, për arsye se në 

situatën e  krijuar nga Covid-19, ndihmën në kohën e duhur si dhe asistencën e nevojshme e 

ofron më shpejt një profesionist tjetër i shkencave mjekësore, duke konsideruar dhe situatën 

shëndetësore të infermierit Zeqaj, i cili bën pjesë tek invalidët e grupit të IV. 

QSH Lutfinjë, Ambulanca Zhapokik, është një qendër shëndetësore ku prej disa vitesh shërbimi 

nuk ofrohet në ambulancë, por në familje, duke përfshirë shërbimin e injeksioneve, mjekime dhe 

vaksinime. Ndërkohë që QSH Qesarat, është një qendër e cila regjistron aktivitet më të lartë 

shëndetësor si rezultat dhe i shërbimit të ambulancës që ofron, si dhe numrit më të madh të 

banorëve. 

Ndërkohë, si pasojë e transferimit i janë ofruar lehtësira në punë dhe i është komunikuar nga 

QSH Lutfinjë/Ambulanca Zhapokik, se, duke vlerësuar situatën e tij, si dhe kontributin 

disavjeçar në shërbim të popullatës, i është lënë një përgjegjësi më e vogël në krahasim me 

ngarkesën dhe volumin e punës që kishte. Pranë QSH Qesarat ka në total 10 infermierë që 

ofrojnë shërbimin shëndetësor, ndërsa pranë QSH Lutfinjë ka 15 infermierë. Kështu që, stafi 

është më i madh dhe e mundëson hapësirën për lehtësi përgjegjësie nga mosha dhe gjendja e tij 

shëndetësore. Konkretisht, largësia nga vendbanimi i tij deri në QSH Lutfinjë, Ambulanca 

Zhapokik, është 9 km. Është konsideruar i domosdoshëm ky transferim për të rritur cilësinë e 

shërbimit të pacientëve në situatën e krjuar nga pandemia, si dhe në kuadër të fushatës së 

vaksinimit, në kuadër të një riorganizimi të personelit shëndetësor”. 

2. Mbështetur në nenin 33, pika 8, të ligjit nr.10 221/2010 "Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi", të ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të kësaj ankese, Komisioneri, 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr. 27, Kodi Postar 1001, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

                                                                                                                                                  5 
 
 

nëpërmjet shkresës me nr. 1352 prot., datë 24.09.2021, njoftoi dhe ftoi palët për pjesëmarrje 

në seancë dëgjimore, që u zhvillua në datën 08.10.2021. 

Në seancë u paraqit vetëm subjekti ankues, i cili hoqi dorë nga pretendemi për diskriminim nga 

ana e Qendrës Shëndetësore Qesarat, dhe argumentoi se meqenëse transferimin e tij e ka bërë 

DROSHKSH Vlorë, edhe pretendimi për diskriminim është kundrejt këtij insitutucioni. 

Nga ana e DROSHKSH Vlorë nuk u paraqitën përfaqësues të tij. 

 

3. Në zbatim të Urdhërit nr. 170, datë 19.11.2021 të Komisionerit, me datë 23.11.2021, 

pranë ambjenteve të DROSHKSH Vlorë, u realizua inspektimi i cili kishte si objekt të tij 

marrjen e informacionit drejtëpërdrejtë nga përfaqësues të këtij Institucioni, si dhe kopje 

të dokumentacionit të kërkuar. 

 

Gjatë inspektimit u mbajt procesverbali, nëpërmjet të cilit provohet të jetë shprehur vullneti i 

titullarit të DROSHKSH Vlorë për rikthimin e ankuesit në QSH Qesarat, brenda muajit dhjetor 

2021, si dhe për dërgimin në ditët në vijim, në rrugë postare të dokumentacionit të kërkuar nga 

Komisioneri.  

 

4. Përsa më sipër, inspektorja e çështjes, me datë 24.11.2021, nëpërmjet telefonatës së 

realizuar në numrin e tij të kontaktit, i komunikoi subjektit ankues informacionin lidhur 

rezultatet e inspektimit të realizuar pranë DROSHKSH Vlorë, në kuadër të shqyrtimit të 

ankesës së tij, si dhe e njohu me deklarimin e titullarit të këtij Institucioni, përsa i takon 

vullnetit për ta rikthyer në vendin e mëparshëm të punës, pranë QSH Qesarat, që brenda 

muajit dhjetor 2021. Gjithashtu, z. Z, u pyet nëse rikthimi i tij në QSH Qesarat, 

konsiderohej prej tij realizim dhe plotësimin i objektit të ankesës së paraqitur pranë 

KMD-së. (E cila konsistonte pikërisht në kërkesën për rikthimin e tij në qendrën e punës, 

QSH Qesarat). 

 

5. Nëpërmjet shkresës së datës 14.12.2021, ankuesi paraqiti para KMD-së kërkesën për t’u 

tërhequr nga vijimi i shqyrtimit të ankesës së tij kundrejt DROSHKSH Vlorë, pas zotimit 

të DROSHKSH Vlorë, për të rikthyer në QSH Qesarat në muajin shkurt 2022, pasi 

konsideron se ky ishte dhe qëllimi për të cilin kishte iniciuar procedurën hetimore pranë 

KMD-së. 

 

6. Një fakt i tillë është konfirmuar nga ana e DROSHKSH Vlorë, nëpërmjet e-mailit datë 

17.12.2021, drejtuar Komisionit, lidhur me qëndrimin e këtij institucioni për rikthimin e 

ankuesit në qendrën e punës QSH Qesarat, brenda muajit shkurt 2022.  

 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, DROSHKSH Vlorë, ka reaguar pozitivisht pas kërkesës së 

Komisionerit, duke marrë masa konkrete për rikthimin e subjektit ankues në vendin e tij të 

mëparshëm të punës, në QSH Qesarat. 
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Në këto kushte, Komisioneri gjykoi se qëllimi për të cilin ishte filluar hetimi administrativ është 

përmbushur në thelb, dhe në referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet: “Kur e sheh të përshtatshme, Komisioneri 

kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe personit kundër së cilit është paraqitur 

ankesa”, KMD vlerësoi se është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin ishte iniciuar ankesa.  

Njëkohësisht, neni 90, pika 3, të Kodit të Procedurave Administrative (K.P.A), ka parashikuar 

se: “Procedura administrative, e nisur me kërkesë apo kryesisht, deklarohet e përfunduar pa një 

vendim përfundimtar për çështjen, në rastet e parashikuara në nenet 93-96 të këtij Kodi. 

Deklarata e përfundimit të procedurës administrative, pa një vendim përfundimtar për çështjen, 

përbën akt administrativ”. 

 

Sa më sipër, në referencë të nenit 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Si rregull, në procedurën administrative të 

nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për 

çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë”, Komisioneri deklaron përfundimin e 

saj pa një vendim përfundimtar. 

 

Për rrjedhojë është përmbushur edhe qëllimi i ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar,  për sigurimin e të drejtës së çdo personi për:  

           “a) barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji; 

b) barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë 

dhe për të marrë pjesë në jetën publike; 

c) mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit 

diskriminimin”. 

Për sa më sipër, bazuar në qëndrimin zyrtar të DROSHKSH Vlorë, si dhe dakordësinë e ankuesit 

për t’u rikthyer në vendin e punës pranë QSH Qesarat gjatë muajit shkurt 2022; Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se kërkesa e subjektit ankues është plotësuar, pasi është 

arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky hetim.  

 

 
PËR KËTO ARSYE: 

 
Mbështetur në nenin 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës 

së Shqipërisë”, nenin 1, nenin 7, pika 1, neni 20 dhe 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) e 

nenin 33, pikat 9-10, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar,   

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
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V E N D O S I: 

 
1. Të deklarojë të përfunduar proçedurën administrative për shqyrtimin e ankesës nr. 127 

Regj., datë 12.07.2021, të subjektit N. Z, për shkak se subjekti është tërhequr nga ankesa, 

pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar procedura hetimore. 

 

2. Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale (DROSHKSH) 

Vlorë, të informojë Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me rikthimin e 

ankuesin në vendin e punës QSH Qesarat, brenda muajit shkurt 2022. 

 

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

KOMISIONERI 
 
 
 Robert GAJDA 

Fusha: Punësim 

Shkaku: Aftësia e kufizuar, mosha 

Lloji i vendimit: Arritje efiktiviteti 
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Kerkese per saktesim informacioni dhe dokumentacion provues   

 
Rudina Hoxha  
Reply all |  
Mon 12/13, 2:43 PM 
arjangjeci59@gmail.com  
... 
Sent Items 
Sent Items 

Pershendetje, z. Gjeci! 
 
Se pari, uroj te jeni mire! 
Se dyti, ne vijim te shqyrtimit paraprak te ankeses tuaj prane KMD-se, regjistruar me nr. 232 
regj., date 10.12.2021, nga shqyrtimi paraprak i saj verehen disa mangesi te anes formale, qe 
duhen plotesuar prej jush, ne menyre qe te vijojme me shqyrtimin e problematikes tuaj. 
- Ju lutem te shpjegoni e  dokumentoni shkakun per te cilin keni pretenduar diskriminimin 
"gjendjen ekonomike", nese trajtoheni me ndihme ekonomike apo ndonje lloj tjeter ndihme 
financiare.  
- Shpjegime lidhur me faktin, nese e keni kundershtuar ne gjykate apo ASHK vendimin e DV 
ASHK Sarande,  vendimin e gjobes te IKMT si dhe vendimin per prishje te objektit te 
kundraligjshem te IKMT. Nese po, nje kopje te ankimimit apo aktevete tjera, nese ka.  
- Kopje te korrespondences zyrtare qe keni me institucionet ku keni ankimuar vendimet 
respektive, apo ankesat tuaja lidhur me kete ceshtje. 
 - Lutemi te plotesoni kerkesat sa me siper, brenda dates 17.12.2021. 
 
Dite te mbare, 
 
 

Rudina HOXHA 

Inspektore / Inspector 

Drejtoria e Hetimit Administrativ / Administrativ Investigation Directory 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi / Commissioner for Protection from Discrimination 
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